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Agenda
• Goedkeuring verslag Beleidsgroep 16 juni
• Verwelkoming en inleiding 
• Cijfermateriaal Corona (Dienst Werk & Economie) 
• Relancemaatregelen (stavaza & jullie input)

• Pop-up Klaar voor Take-Off
• Acties voor tijdelijk werklozen
• Verlenging en uitbreiding Jobteam
• Digitale pakketten

• Signalen en noden vanuit de Beleidsgroep
• Varia
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Goedkeuring verslag
Beleidsgroep 
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Verwelkoming en 
inleiding
Voorzitter Bram Van Braeckevelt 



TITEL
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Inleiding

•Relance: acties op 4 sporen

•Stuurgroep Arbeidspact: KT én LT

•Oproep aan de partners
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Cijfermateriaal Corona

Dienst Werk & Dienst Economie
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WERKLOOSHEIDSGRAAD tijdens Corona-crisis
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WERKLOOSHEIDSGRAAD op lange termijn
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Niet-werkende werkzoekenden
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Beroepsaspiratie NWWZ - Gent

april '19 -

april '20

aug '19 -

aug '20
Administratieve beroepen 15% 11%
Bouwberoepen 7% -3%
Communicatie en kennisberoepen 11% 10%
Dienstverlenende beroepen 7% 4%
Horeca, handel en verkoop 13% 9%
Industriële beroepen en ambachten 10% 7%
Land-, tuin- en bosbouw, visserijberoepen 10% 4%
(Para)medische en verzorgende beroepen 5% 1%
Pedagogische beroepen 5% 4%
Transport- en logistiek beroepen 18% 14%

Vrijetijds- en artistieke beroepen 12% 5%
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ONTVANGEN VACATURES tijdens Corona-crisis
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ONTVANGEN VACATURES op lange termijn
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ONTVANGEN VACATURES beroepsgroep
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Ontvangen vacatures regio Gent

% Gentse 

tewerkst

maart -

juli '19

maart -

juli '20

Administratieve beroepen 11% 8357 4714 -44%

Bouwberoepen 3% 7077 2973 -58%

Communicatie en kennisberoepen 10% 1849 805 -56%

Dienstverlenende beroepen 12,5% 2041 1397 -32%

Horeca, handel en verkoop 10% 4325 2266 -48%

Industriële beroepen en ambachten 15% 8223 5794 -30%

Land-, tuin- en bosbouw, visserijberoepen 0,5% 233 170 -27%

(Para)medische en verzorgende beroepen 14,5% 3347 4021 20%

Pedagogische beroepen 14,5% 1050 847 -19%

Transport- en logistiek beroepen 5% 3411 2490 -27%

Vrijetijds- en artistieke beroepen 4% 135 239 77%
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Relancemaatregelen
Beleidsgroep 



4 sporen
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Pop-up 
Klaar voor Take-Off
Griet Wouters  & Myriam Carlier
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Werking Pop-Up

•- Gestart op 6 juli in de Brabantdam 56

- Steeds onthaalmedewerker met 2 tot 3 consulenten

•- Voornamelijk via afspraak

•- Gesprekken van gemiddeld 1 uur

•- 132 jongeren bereikt (eind augustus)
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Bekendmaking van de pop-up

- Op voorhand
➢- Mailings naar onderwijsinstellingen, 
jongerenorganisaties, arbeidsbemiddelaars, …
➢- Op website van Stad Gent en van partners
➢- Social media campagne

-Persmoment op 6 juli

-Continu via gerichte boodschappen

-Nog acties gepland
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Jongeren in de pop-up
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Leeftijd
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Scholingsgraad
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Woonplaats
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Toeleidingskanaal
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Klantentevredenheid
Jongeren in de pop-up

•Responsgraad: 23%

•Gemiddeld: 4,29/5

•Mediaan: 4/5
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Bijkomend aanbod in pop-up 

•- TEO koffer industriële elektriciteit

•- 2 computers

•- consulent vakbond

•- consulent uitzendkantoor

•- consulent Constructiv

•- GoodHabitz: 1 jaar account op 
leerplatform (Travi)

268/09/2020



Groepsaanbod

•Vanaf augustus gestart

tot eind augustus:

- 28 activiteiten waarvan er 10 doorgegaan zijn

•- 32 deelnemers

•- Klantentevredenheid: 4,38/5 
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Groepsaanbod: 

•Meerderheid van geplande vormingen uitgesteld wegens 
geen of te weinig inschrijvingen

•- augustus was te vroeg

•- te groot aanbod

•- instroom vanuit pop-up is te klein

•- verlof toeleiders (arbeidsbemiddelaars/onderwijs/ …)

•Wel succesvol:

•- zeer gerichte workshops met duidelijke titel

•- werven vanuit de organisaties

•- communicatie juist op tijd
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Planning groepsaanbod oktober

•- geen bijkomende oproep

•- workshops die niet doorgegaan zijn, worden 
zoveel mogelijk verplaatst naar oktober

•- succesvolle workshops worden (eventueel) 
hernomen
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Oproep aan partners Gsiw

•- Hoe kunnen we de pop-up en het 
vormingsaanbod nog beter bekendmaken?

•- Kunnen jullie hiervoor bepaalde acties 
doen?

•- Nog ideeën?
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Organiseren en ondersteunen van stages

•Vanaf november

•Inzet van instrument Beroepsinlevingsstage (BIS)

•Subsidiereglement in de maak

•Ondersteuning: via matching van jongere met 
werkplaats, via administratieve ondersteuning, via 
coaching, via financiële tussenkomst

•Wat denken jullie van dit idee? Hoe kunnen jullie dit 
mee ondersteunen? Aanvullingen, bekommernissen? 
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Acties Tijdelijke 
Werklozen
Astrid Faelens



Loopbaanbegeleiding bij tijdelijke werkloosheid 
van Gentse inwoners

338/09/2020

> Waarom?

– Relancevoorstellen voor wie het hardst getroffen is 
door de coronacrisis → 1 vd getroffen groepen: wn’s 
die tijdelijk werkloos worden

– Tijdelijke werkloosheid:

× Een zegen:

Verminderde vraag opvangen zonder jobverlies:

- bedrijf: kan gemakkelijk weer aanpikken

- wn: behoudt zijn job

× Een vloek:

- wn twijfelt over zijn toekomstperspectief



Loopbaanbegeleiding bij tijdelijke werkloosheid 
van Gentse inwoners
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> Wat willen we doen?

– Tijdens deze periode met tijdelijke werkloosheid, 
periode van onzekere toekomstperspectieven, wn’s 
stimuleren om loopbaanbegeleiding aan te vragen én 
regie te nemen over eigen loopbaan

> Wie? 

– Inwoners van Gent die min. een dag onder het stelsel 
van tijdelijke werkloosheid vielen in juli, aug. of sept.’20 
kunnen gratis beroep doen op aanbod 
loopbaanbegeleiding



Loopbaanbegeleiding bij tijdelijke werkloosheid 
van Gentse inwoners
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> Hoe?

– Via een derdebetalersregeling waarbij de erkende 
loopbaanbegeleiders financieel vergoed worden voor 
de trajecten met de beoogde doelgroep

> Het aanbod naar de Gentse inwoner:

– gratis aanbod van 4u loopbaanbegeleiding

– + extra 3u voor werknemer uit de zwaar getroffen 
horeca, toerisme en evenementensector
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Jobteam Gent
Tina Demeersman



Basisproject Jobteam
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• ESF oproep 457 ‘outreach en activering’ (2020-2021)

• Kwetsbare werkzoekenden en inactieven via 
outreachende acties bereiken en intensief begeleiden 
richting werk

• Partnerschap met 9 organisaties: Stad Gent, OCMW 
Gent, Compaan, Groep Intro, Weerwerk, CAW Oost-
Vlaanderen, De Sloep, JES, Jong, De Stap, ism VDAB



Basisproject Jobteam
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• Een equipe van 20 mobiele arbeidsbegeleiders, werken 
vindplaatsgericht, outreachend, intensief en 
aanklampen

• En 10 ondersteuners: taalcoaching en 
taalondersteuning, oriëntatie en screening, 
vormingsmodules, bedrijfsbezoeken,…

• Doel: 
• 1200 tot 1500 personen bereiken
• 920 begeleiden in een traject naar werk



Voorstel verlenging en uitbreiding
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Aanvraag is ingediend bij ESF:

• Verlenging basisproject tot eind 2022

• Uitbreiding voor periode 2021-2022

• Equipe methodisch versterken
• Antwoord op noden vastgesteld tijdens 

corona-crisis: verdringing, afstand, 
perspectieven onder druk



Voorstel verlenging en uitbreiding
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1. Inzet van 2 intercultureel bemiddelaars
• Ifv bereik en aanbod dat beter aansluit
• Bulgaarse en Afghaanse gemeenschap

2. Structurele aanwezigheid in wijken Nieuw Gent 
en Brugsepoort
• Uitbouwen van laagdrempelig wijkgericht 

vrijwilligerswerk (wijkwerkplaats), 
oriënterend en als oefenplaats in een traject 
naar werk



Voorstel verlenging en uitbreiding

418/09/2020

3. Inbedding van project Postmobiel wonen
• Bereik/aanbod op maat van zeer kwetsbare 

groep die verblijft in collectieve 
wooncontainers

4. Versterking met een mediacoach
• Digitale vaardigheden van deelnemers en 

begeleiders versterken
• Gekoppeld aan bruikleen van laptop/tablet 

met internettoegang 



Voorstel verlenging en uitbreiding
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• Herziening targets voor de totale projectduur 
(2020-2022):
• 1500 tot 1800 personen bereiken 
• 1250 begeleidingen naar werk

• Goedkeuring door ESF: 31/11/2020

• Financiering verlenging en uitbreiding: 
• ESF – Vlaamse cofinanciering 80%
• Lokale cofinanciering 20%, gedeeld door Stad 

en OCMW Gent en VDAB
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Digitale Pakketten
Myriam Carlier



Waarom?

•Barometer digitale inclusie (KBS):

-- 40% Belgen risico op digitale uitsluiting

-- 32% zwakke digitale vaardigheden

-- 8% gebruikt geen internet

-Eigen ervaring tijdens Coronacrisis:

-- Belang digitale vaardigheden stijgt

-- Zeker om werk te vinden en te behouden!
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Wat?

- - 100 digitale pakketten (laptop/tablet & 
internetaansluiting)

-- in bruikleen (6m – 1j)

-- verbonden aan vormingspakket (collectief 
& individueel)

-- projectcoördinator en samenwerking met 
Digitaal Werkt
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Doel?

▪ - Actief in verbinding blijven met heel kwetsbare 
deelnemers;

▪- Laptop/tablet doelgericht kunnen inzetten in 
zoektocht naar werk of op het werk;

▪- Deelnemers digitaal vaardig maken
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Voor wie?

- - Personen die geen digitale vaardigheden 
hebben / digibeten

-- in een actieve begeleiding naar of tijdens werk

-- focus op Jobteam, maar ook andere 
begeleidingen (job- en taalcoaching, etc.)

-- criteria nog te verfijnen
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Gent: digitaal inclusieve stad

- Samenwerking en afstemming:

-- Digitaal.Talent@Gent

-- Digitaal Werkt

-- E-inclusie in onderwijs

-- Inzamelactie en uitleendienst

-- Project OCMW 

-- Allemaal Digitaal (voor stadsmedewerkers)
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Signalen en noden
vanuit de Beleidsgroep
Rondje



Varia

• Partnerdag Gsiw op 13 oktober

• Data volgende Beleidsgroepen 2020 - 2021: 

– Di 8/12/2020

– Di 2/02/2021

– Di 23/03/2021

– Di 8/06/2021
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